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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
 

XXXI Niedziela Zwykła – Eucharystia. Sakrament miłości jest darem,  
 jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie 

 

Słowo Boże: Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28-34 
 

 

Czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze nasze dzia-
łanie wynika z określonych motywów: albo działamy sponta-
nicznie, albo z zamiłowania, albo z konieczności. Wszystkie 
motywy są w jakimś stopniu uwarunkowane miłością, chociaż 
niekoniecznie miłością do wykonywanej pracy. 

Wgłębiając się w teksty dzisiejszej Liturgii Słowa od-
krywamy podstawową zasadę życia. Miłość Boża i nasza 
miłość do Boga to pierwsze i najważniejsze ze wszystkich 

przykazań – przykazanie, które wzywa nas do miłowania Boga całym sobą. Nie może być 
innej odpowiedzi człowieka na miłość Boga, który kocha nas miłością najczystszą, bezwa-
runkową, który akceptuje każdego człowieka w jego aktualnej rzeczywistości i kocha w 
sposób nieskończony. Naszą odpowiedzią może być tylko przyjęcie miłości Boga i odwza-

jemnienie jej. Zapyta ktoś, jak? Ano, słuchając Boga, dostrzega-
jąc Go i dając Mu pierwszeństwo we wszystkim. Nie wolno nam 
jednak zapominać, że Jezus Chrystus łączy przykazanie miłości 
Boga z przykazaniem miłości bliźniego i samego siebie, zaś 
chronologia rozwoju du-
chowego przyjmuje, że 
miłość bliźniego jest drogą 
do miłości Boga. Tak więc 
przykazanie miłości to dla 
nas i zadanie, i obietnica.   

Piotr Blachowski 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :
 
 

1. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.: o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.
O godz. *14.00, w kościele, rozpocznie się nabożeństwo eucharystyczne i Litania do
Wszystkich Świętych. O godz. 14.30 różaniec za zmarłych i procesja na cmentarz.

2. We wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msze św. o godz. 7.00, 16.30 i 18.00. O godz. 17.30 wypominki i różaniec za zmarłych.

3. Od 2 do 8 listopada będą czytane tzw. „wypominki modlitewne”.
Będziemy polecać Bogu w modlitwie naszych zmarłych. Kartki, na których należy napi-
sać imiona i nazwiska zmarłych, znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.

4. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3.
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
6. W czwartek od godz. 8.00 odwiedziny chorych z Komunią św., od 17.00 – Godzina Św.
7. Kolekta:  31 października i 1 listopada – na potrzeby parafialne

7 listopada – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
Zbiórka do puszki: 1 i 7 listopada prosimy o ofiarę na wodę na cmentarzu i wywóz
śmieci. Przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać tę ofiarę:
      1 listopada, w kościele (po Mszy św.) i przy wejściu na cmentarz (od 14.00 – 15.30) 

 7 listopada, w kościele (po Mszy św.) 
8. „Bóg zapłać” Wam za składane ofiary i wszelką wykonywaną na chwałę Bożą pracę.
9. Osoby (dysponenci grobów), które nie opłaciły miejsca za grób znajdujący się na na-

szym cmentarzu proszone są o uiszczenie opłaty.  Opłaty obowiązują od 1 IV 2014 r.
Obecnie grób pojedynczy: 25 zł/rok, a grób podwójny: 40 zł/rok.

 

10. Na tablicy ogłoszeń znajduje się ogłoszenie Urzędu Miejskiego dotyczące zmian
w gospodarce odpadami komunalnymi. Druki deklaracji będzie można złożyć w punkcie
konsultacyjnym w Hali Sportowej, 23.11.2021 w godz. 13.00 – 18.00.
 
 

Na wesoło: Przyjeżdża biskup do parafii. W salce katechetycznej zgromadzone są dzieci. 
      Arcypasterz stawia jednej z dziewczynek pytanie: co to jest małżeństwo? 

– Jest to miejsce kary, gdzie ludzie odpokutowują za swe grzechy...
Przerywa jej proboszcz: - Moje dziecko, pomyliło ci się z czyśćcem.
Biskup bierze w obronę dziewczynkę: - Dajcie jej spokój, księże proboszczu.

Nr 44 
(651) 

31 X 2021 Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima  
w Gogolinie - Karłubcu

Dziękuję osobom z Rejonu 25. (Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
31 – 6 listopada 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24 

Sprzątanie kościoła: *we wtorek od godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00 
7 – 13 listopada 27. Sadowa 13, 15, 17, 19, 21. 
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  Co my, księża, wiemy o małżeństwie?  Być może ona ma rację. 

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/
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Złota myśl tygodnia: „Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; 
                        tylko mała miłość  w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala”.   
                                                                                            (bł. kardynał Stefan Wyszyński) 
 

M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Engelberta Dyla, ++ rodziców, opiekunów  
                  i dusze w czyśćcu cierpiące. 
XXXI Niedziela Zwykła – 31 X 2021   

             7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  7.30 – za parafian. 

 

             8.30 – 8.55: spowiedź św. 8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + Marię Wojtala. 
 
   

           10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Horsta i Łucję Niedziela, brata Waldemara,  
                  mamę Martę Grzywaczyk. 
 

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne 
          15.45 – 16.30: spowiedź św. 
 

 

P a p i e s k a  i n t e n c j a  e w a n g e l i z a c y j n a  n a  l i s t o p a d  2 0 2 1  r . :  
„Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali pomoc i dostrzegli światło,  

które przywróci im chęć do życia”. 
 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 XI 2021 
 

      7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 - wprowadzenie do rozważania Ew.  
M.: 7.30 – za ++ ks. prałata Franciszka Duszę,  
   ks. prob. Józefa Skowronka, ks. dziekana Leonarda Gajdę,         
   ks. radcę Henryka Zająca, s. Anzelmę Cebula,  
   s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch. 
 
 

       8.30 – 8.55: spowiedź św. 8.45 - wprowadzenie do rozważania Ew.  
M.: 9.00 – za ++ rodziców Huberta i Ritę Malkusz,  
                 męża i ojca Winfryda Brysz, teściów i dziadków Rygol   
                 i Malkusz, wujka Edwarda oraz ++ z pokrewieństwa. 
      

10 .00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 - wprowadzenie do rozważania Ew. 
M: 10.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

     14.00 (w kościele) – nabożeństwo eucharystyczne   
                     (Litania do Wszystkich  Świętych, błog. sakramentalne) 
     14.30 - różaniec za zmarłych i procesja na cmentarz 

 

 

Wtorek (2 XI) – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych    
                       

                  6.30 – 6.55: spowiedź św. 
M.: 7.00 - za zmarłych z rodziny.        
                    

                  16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 - za wszystkich wiernych zmarłych.        
                      17.10 – 17.25: spowiedź św. 
       17.30 – wypominki i różaniec za zmarłych   
M.: 18.00 - w intencjach Ojca Świętego.                        

 

 

Środa (3 XI) – dzień powszedni              
                  7.00 – 7.25: spowiedź św.   

       7.30 – wypominki i różaniec za zmarłych oraz Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – za + ciocię Annę Kondziela, + męża Jana, ++ krewnych i dusze w cz. c. 
 

 

Czwartek (4 XI) – św. Karola Boromeusza, biskupa. Pierwszy czwartek miesiąca          

          8.00 – odwiedziny chorych z Komunią świętą. 
                         

       17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)      
       17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – wypominki i różaniec za zmarłych.   
M.: 18.00 – za + Karola Wicher i Henryka Jaszkowic. 

       

 

Piątek (5 XI) – pierwszy piątek miesiąca 

 

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
        16.00 – 16.25: spowiedź św.   
M.: 16.30 – za + Ryszarda Wicher i ++ rodziców (od brata Karola). 
        17.10 – 17.25: spowiedź św.   
        17.30 – wypominki i różaniec za zmarłych.   
M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Franciszka Tkocz, Elżbietę i Huberta Miczka,   

        wujka Ericha Kosok, ++ z pokrewieństwa Tkocz, Miczka, Sapok i Kosok. 
Litania do NSPJ i błog. sakramentalne 

          

 

Sobota (6 XI) – pierwsza sobota miesiąca 

 

       7.30 - spowiedź św. i różaniec  
M.: 8.00 – za + Dariusza Przyłas (w 1. r. śmierci) 

Modlitwa i Litania do Serca Maryi. Zmiana tajemnic różańcowych  
      

                  16.30 - 17.45: adoracja Pana Jezusa  
                  16.30 – wypominki i różaniec za zmarłych.                      
             17.00 – 17.30: spowiedź św.   
  17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia     17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Piotra i Elżbietę Sczakiel, Jana i Jadwigę Maj,  
                   Elżbietę Suszka, jej ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące. 
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XXXII Niedziela Zwykła – 7 XI 2021              Adoracja Najśw. Sakramentu   

             6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
            7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  7.30 – za + ojca Mariana Hutniczak, ++ jego rodziców i rodzeństwo. 

 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 
   

           10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ męża Joachima Rapp, mamę Władysławę,  
                  teściów Martę i Alfreda oraz brata Henryka.     
     15.00 – różaniec za zmarłych i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 

Wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich Świętych od połu-
dnia i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu 
zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki 
zyskania odpustu: modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” i dowolna modlitwa w in-
tencjach Ojca Świętego; przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii św.      
     Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisa-
ne wyżej warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.  
  

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
1 listopada Kościół uroczyście wspomina wszystkich świętych - znanych i anonimo-
wych, dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak cza-
sem się ją nazywa – „Świętem Zmarłych”. W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje 
się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa 
u Boga w niebie. Niektóre imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni ofi-
cjalnie ogłoszeni takimi przez Kościół. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku 
czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz 
wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. 
Dzień Wszystkich Świętych przypomina także nam, żyjącym, prawdę o powszechnym 
powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, 
jest powołany do świętości. 
2 listopada natomiast obchodzimy Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tego dnia  
w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz 
przebywają w czyśćcu.  
Choć Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego, 
razem jednak te dni przypominają nam prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej 
świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych 
trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła 
wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                Litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących  
 

Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.  
 

Święta Maryjo, - módl się za nimi. 
Bramo niebieska, - 
Królowo Wniebowzięta, - 
Święty Michale, - 
Święty Janie Chrzcicielu, - 
Święty Józefie, - 
Wszyscy święci i święte Boże, -  
 

Bądź im miłościw, - wybaw ich Panie. 
Od zła wszelkiego, - 
Od cierpień w czyśćcu, -  
Przez Twoje wcielenie, - 
Przez Twoje narodzenie, - 
Przez Twój chrzest i post święty, - 
Przez Twój krzyż i mękę, - 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, - 
Przez Twoje zmartwychwstanie, - 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, - 
Przez zesłanie Ducha Świętego, - 
Przez Twoje przyjście w chwale, -  
 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, - 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, - 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów  
                         od wiekuistego potępienia, - 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, -  
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, - 
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli  
                             i wychowawców, -  
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, - 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, -  
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami  

 

Módlmy się:    Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił  
do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie  
nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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